
UZASADNIENIE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie
ulicy Ceglanej w Katowicach, sporządzony został na podstawie uchwały nr LVII/1189/18 Rady Miasta
Katowice  z  dnia  28  czerwca  2018  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  przedmiotowego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Granicami  projektu  planu  został  objęty obszar  o  powierzchni  ok.  63 ha,  w obrębie  dzielnicy
„Brynów  cześć  wschodnia  –  Osiedle  Zgrzebnioka”  (jednostka  pomocnicza  nr  5  -  według  statusu
miasta), położony na południe od Śródmieścia po południowej stornie autostrady (Aleja Górnośląska).

Granicami  obszaru  opracowania  objęto  tereny ograniczone  przebiegiem autostrady A4  (Aleja
Górnośląska)  oraz  ulic:  Kościuszki   (od  autostrady  w  kierunku  południowym),  Zgrzebnioka  (od
ul. Kościuszki w kierunku wschodnim), Meteorologów (od ul.  Zgrzebnioka w kierunku północnym)
oraz fragment  ul. Ceglanej  (od ul.  Meteorologów kierunku  północnym).  Domknięcie  wschodniego
odcinka granicy planu, od ul. Ceglanej do autostrady A4 (Aleja Górnośląska), przebiega w linii prostej
wzdłuż wschodniej granicy ogrodów działkowych, położonych między ul. Ceglaną a autostradą A4.

Obszar planu można podzielić na dwie części rozdzielone przebiegiem ulic Ceglanej:

- północna część (mniejsza) - obszar na północ od ul.  Ceglanej,  rozdzielony wewnętrznie, na część
wschodnią i zachodnią, przebiegiem ul. Wita Stwosza;

- południowa część (większa) – obszar na południe od ul. Ceglane, rozciąga się do ul. Zgrzebnioka.

Północna część obszaru jest obecnie w większym stopniu (w stosunku do południowej) zurbanizowana
(zainwestowana) – m.in. usługi ogólnomiejskie w postaci szpitali: „Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
im.  prof.  K.  Gibińskiego  Śląskiego  Uniwersytetu  Medycznego  w  Katowicach”,  EuroMediC
i GeoMedical; kształtuje się również nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Natomiast część
południowa  obszaru  jest,  w  stopniu  umiarkowanym,  zainwestowana  głównie  w  rejonie  terenów
położonych  przy  ul.  Ceglanej  oraz  w  rejonie  skrzyżowań  ul.  Zgrzebnioka  z  ulicami:  Kościuszki
i Meteorologów.  Centralna  część  południowego  obszaru  jest  aktualnie  w  niewielkim  stopniu
zurbanizowana  –  m.in.:  niezagospodarowane  tereny  byłego  stadionu  piłkarskiego  oraz  dawnego
powierzchniowego  wyrobiska  górniczego  złoża  iłów.  Przy  czym  na  części  południowej  obszaru
zachodzą obecnie przekształcenia związane z realizacją nowych inwestycji – m.in. budowa basenu przy
ul. Kościuszki oraz wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego od strony ul. Meteorologów.

Bezpośrednie  otoczenie  obszaru  planu  (pomijając  przebieg  dróg  wzdłuż  granicy  planu)  ma
zróżnicowany charakter.  Istotny jest  kontekst  bliskiego powiązania  z  tkanką  śródmiejską,  mimo iż
przebieg  korytarza  autostrady A4  stanowi  istotną  barierę  przestrzenną  od  północy.  Na  zachód  od
obszaru rozciąga się Park Kościuszki,  stanowiący największy obszar parku miejskiego w granicach
miasta. Od północy usytuowane jest Osiedle Zgrzebnioka (tzw. Ptasie Osiedle), o niskiej zabudowie
mieszkaniowej wielorodzinnej (do 4 kondygnacji nadziemnych) i jednorodzinnej. Na wschód od ciągu
ulic Meteorologów i Ceglanej znajduje się kompleks ogrodów działkowych wraz ze Stawem Grunfeld
(rejon ul. Bazaltowa i Krzemienna), za którymi znajduję się Lotnisko Katowice-Muchowiec, a dalej
w kierunku  południowo-wschodnim  rozciąga  się  Katowicki  Park  Leśny.  W  sąsiedztwie  obszaru
znajdują się również tereny usługowe – obszar pomiędzy ul. Ceglaną, Francuską i Al. Górnośląską oraz
tereny przy skrzyżowaniu ulic: Meteorologów i Zgrzebnioka.

Celem  sporządzenia  przedmiotowego  planu  miejscowego jest  przede  wszystkim,  zgodnie
z uzasadnieniem do projektu uchwały inicjującej, zmiana ustaleń obowiązujących planów miejscowych,
która  przyczyni  się  do  uporządkowania  zagospodarowania  danego  obszaru  i  umożliwi  realizację
zabudowy mieszkaniowej oraz rozwój zabudowy usługowej, w tym usług z zakresu sportu i rekreacji,
przy uwzględnieniu zasad ładu przestrzennego, w zakresie zgodnym z polityką przestrzenną określoną
w „Studium ...” - II edycja (2012 r.), a także ich dostosowanie do wymogów wynikających z aktualnego
stanu prawnego.

Obszar opracowania niemal w całości (z wyjątkiem fragmentu wzdłuż ul. Kościuszki) objęty jest
granicami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjętych w latach
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wcześniejszych  –  plany te,  sporządzane  w różnych lata  (2005 r.,  2007 r.,  2009 r.,  2010 r.,  2012 r.),
o zróżnicowanej stylistyce i formie ustaleń, wymagają weryfikacji i uspójnienia.

Na  ukształtowanie  docelowej  struktury  funkcjonalno - przestrzennej  obszaru  wpływają  istotne
inwestycje powstające lub planowane, wymagające uwzględnienia w ustaleniach planu. Należą do ich
przede wszystkim: obiekt krytej  pływalni  (basenu) przy ul.  Kościuszki i  Ceglanej,  adaptacja terenu
dawnego stadionu piłkarskiego na nowe centrum sportowe AWF, Centrum Nauki planowane na terenie
w rejonie istniejącego budynku Hali Parkowej, rozbudowa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im.
prof. K. Gibińskiego. Realizowane są również zespoły budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz
wydane są pozwolenia na budowę nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Przyczyną przystąpienia do sporządzania planu miejscowego są również wnioski  zgłaszane do
Prezydenta Miasta o zmianę ustaleń obowiązujących planów miejscowych lub sporządzenie nowego
planu miejscowego  -  celem planu będzie  więc  również  ustosunkowanie  się  do  potrzeb  właścicieli
i użytkowników nieruchomości objętych granicami obszaru planu.

Plan  miejscowy,  jako  akt  prawa miejscowego,  zgodnie  z  art.  14  ust.  8  ustawy o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, służy przede wszystkim ustaleniu przeznaczenia terenów, w tym dla
inwestycji celu publicznego, oraz określeniu sposobów zagospodarowania i zabudowy terenów (art. 4 ust. 1
i art. 14 ust. 1 tej ustawy). W planie miejscowym określono przede wszystkim: przeznaczenia terenu oraz
linie rozgraniczające tereny;  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym nieprzekraczalne
linie  zabudowy;  zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu;  zasady  ochrony  dziedzictwa
kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych; wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych; granice i sposób zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, na
podstawie odrębnych przepisów oraz terenów górniczych; szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału
nieruchomości;  szczególne  warunki  zagospodarowania  terenów oraz  ograniczenia  w ich  użytkowaniu,
w tym  zakaz  zabudowy;  zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  komunikacji  wraz
z minimalną  liczbą  miejsc  do  parkowania  w  tym  miejsca  przeznaczone  na  parkowanie  pojazdów
zaopatrzonych w kartę  parkingową i  sposób ich realizacji;  zasady modernizacji,  rozbudowy i  budowy
systemów infrastruktury technicznej;  stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu
wzrostu wartości  nieruchomości,  zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym.  Wpływ  na  kształtowanie  krajobrazu  mają  ustalenia  związane
z wyznaczeniem  terenów  zieleni  urządzonej  i  izolacyjnej  oraz  stref  zieleni  wymagającej  ochrony
i ukształtowania  na  wybranych  terenach.  Zasady  kształtowania  zabudowy  oraz  wskaźniki
zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni
całkowitej  zabudowy w odniesieniu do powierzchni  działki  budowlanej,  minimalny udział  procentowy
powierzchni  biologicznie  czynnej  i  powierzchni  zabudowy  w  odniesieniu  do  powierzchni  działki
budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy i gabaryty obiektów określono dla poszczególnych terenów
stosownie  do  rodzaju  przeznaczenia  terenu  i  ustalenia  (lub  nie)  możliwości  kształtowania  zabudowy.
(z zastrzeżeniem terenów ogrodów działkowych, na których zasady kształtowania zabudowy ustala ustawa
o rodzinnych  ogrodach  działkowych).  Dla  terenów  dróg  publicznych  i dróg  wewnętrznych  określono
szerokość (maksymalną i minimalną) pasa drogi w liniach rozgraniczających. Dla przedmiotowego planu
nie  występują  przesłanki,  w  szczególności  obszary  i  obiekty,  które  wymagałyby określenia  nakazów,
zakazów,  dopuszczeń i  ograniczeń odnoszących się do  granic  i sposobów zagospodarowania  obszarów
osuwania  się  mas  ziemnych  i  szczególnego  zagrożenia  powodzią  oraz  krajobrazów  priorytetowych
(dotychczas  nie  sporządzono  i  nie  uchwalono  audytu  krajobrazowego,  o którym mowa  w  art.  38a
ustawy o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym),  a  także dóbr  kultury współczesnej  oraz
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu. Obszar  planu nie
obejmuje zadań samorządowych służących realizacji  inwestycji  celu publicznego określonych w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+.  Biorąc pod uwagę powyższe uznaje
się, iż spełniony jest wymóg art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945): 
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I. Art. 1, ust. 2 (W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza):

1. Wymagania  ładu  przestrzennego,  w tym urbanistyki  i  architektury  oraz  walory  architektoniczne
i     krajobrazowe zapewnia się m.in. poprzez:

1) ochronę  obszarów i  obiektów zabytkowych  (określenie  zasad  ochrony zabytków,  wyznaczenie
strefy  ochrony  konserwatorskiej  obejmującej  teren  cmentarza  oraz  podporządkowanie  zasad
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu celom ochrony zabytków);

2) strefowe rozmieszczenie przeznaczeń, ze względu na ich położenie, charakter, potencjalną skalę
i oddziaływanie  oraz  szczególne  zasady  zagospodarowania  (min.  ograniczono  możliwość
swobodnego  mieszania  funkcji  mieszkaniowych  i  usługowych;  określono  definicję  zabudowy
usługowej, zawężającą usługowe wykorzystanie; wyznaczono tereny zieleni izolacyjnej);

3) określenie elementów zagospodarowania przestrzennego wymagających ochrony i ukształtowania ładu
przestrzennego  –  tereny  zieleni  urządzonej  i  izolacyjnej,  strefy  zieleni  wymagającej  ochrony
i ukształtowania, strefy ruchu pieszego i rowerowego wymagającego ukształtowania, nieprzekraczalne linie
zabudowy  (w  tym  ograniczenie  zasięgu  nieprzekraczalnej  linii  zabudowy  w  celu  ekspozycji
historycznego  obiektu  wieży spadochronowej  usytuowanej  poza  granicą  planu  w obszarze  Parku
Kościuszki), ograniczenie możliwości kształtowania dominant w postaci budynków o wysokości do 7
kondygnacji nadziemnych na wybranych terenach.

4) zakaz sytuowania garaży i budynków gospodarczych wykonanych z blachy lub z okładzin z blachy
oraz jednokondygnacyjnych (parterowych) budynków usług handlu detalicznego;

5) nakaz osłonięcia zielenią miejsc magazynowania odpadów (śmietników lub innych miejsc na odpady)
oraz budynków i naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Wymagania  ochrony  środowiska,  w  tym  gospodarowania  wodami  i  ochrony  gruntów  rolnych
i     leśnych, uwzględniono poprzez zasady ochrony środowiska w zakresie:

1) ochrony przed emisją ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza, hałasu i wibracji oraz pól
elektromagnetycznych oraz przed zanieczyszczeniem wód, gleb i ziemi;

2) postępowania  z  odpadami  -  zakaz  prowadzenia  działalności  polegającej  na  gospodarowaniu
odpadami,  z  wyjątkiem  magazynowania  w  budynkach  odpadów  niezbędnych  do  prowadzenia
działalności lub wytworzonych w wyniku działalności prowadzonej w obszarze planu;

3) gospodarowania  wodami – objęto ochroną zachowany zbiornik wodny mogący pełnić  funkcje
retencyjne  w  systemie  odprowadzania  wód  opadowych  oraz  określono  wymóg  stosowania
w obrębie  działki  budowlanej  rozwiązań  opóźniających  powierzchniowy  spływ  wód  w  celu
zwiększenia warunków ich naturalnej infiltracji do wód podziemnych;

4) uwarunkowań  wynikających  z  występowania  złóż  kopalin,  obecnych  i  przyszłych  potrzeb
eksploatacji  tych  złóż,  oraz  racjonalnego  wykorzystywania  powierzchni  ziemi  na  terenach
eksploatacji złóż kopalin – ograniczanie zmian ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

3. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) wskazano  budynki  zabytkowe  objęte  ochroną  na  podstawie  ewidencji  zabytków  (gminnej
i wojewódzkiej) –  określono  zasady  ochronne  oraz  ograniczające  możliwość  zewnętrznych
przekształceń budynków;

2) określono strefę  ochrony konserwatorskiej  obejmującą cmentarz  wojskowy wraz z ustaleniami
mającymi na celu zachowanie walorów historycznych i kulturowych;

3) wskazano  obszar  stanowiska  archeologicznego  w  celu  ochrony  potencjalnych  zabytków
archeologicznych mogących występować w jego obrębie.

4. Wymagania  ochrony  zdrowia  oraz  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia,  a  także  potrzeb  ludzi
niepełnosprawnych. Większość wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia wiąże
się z ochroną środowiska (pkt 2) oraz ładu przestrzennego (pkt 1) - plan ustala ponadto:

1) zakaz  lokalizowania  zakładów  stwarzających  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia  ludzi,
a w szczególności ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowych;
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2) nakaz  uwzględnienia  rozwiązań  ograniczających  ponadnormatywny  hałas  (m.in.  przegród
zewnętrznych, okien i drzwi o odpowiedniej izolacyjności akustycznej) – dotyczy głównie funkcji
chronionych przed hałasem komunikacyjnym od autostrady A4 (Alej Górnośląska);

3) zakazy  związane  z  ograniczeniem,  ze  względów  ochrony  sanitarnej,  możliwości  użytkowego
wykorzystania  terenów  wokół  cmentarza  (odpowiednio  w  odległościach  do  50 m  i  150 m  od
cmentarza) – dotyczy przede wszystkim funkcji mieszkaniowych.

W planie  uwzględniono także integrację  działań związanych z  eksploatacją  górniczą,  w zakresie
wykonania działalności górniczej określonej w koncesji, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego
oraz ochrony środowiska, w szczególności:

1) wskazano, że obszar planu znajduje się w granicach terenu i obszaru górniczego „Giszowiec I”, co
powinno  przyczynić  się  do  uwzględnienia,  przy  zagospodarowaniu  terenu  i  kształtowaniu
zabudowy, aktualnych uwarunkowań geologiczno - górniczych, w celu zabezpieczenia obiektów
budowlanych stosownie do planowanych kategorii odkształceń terenu,

2) w  nawiązaniu do ustaleń Prawa geologicznego i górniczego (art. 7 ust. 1, Dz. U. z 2017 r. poz.
2126)  określającego,  że  eksploatacja  nie  może  naruszać  przeznaczenia  terenu,  ustalono
konieczność ograniczania zmian ukształtowania terenu i  stosunków wodnych,  będące skutkiem
eksploatacji złóż, stosując rozwiązania gwarantujące: grawitacyjny odpływu wód oraz użyteczność
techniczno-funkcjonalną obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej;

3) ujawniono na rysunku planu inne zagrożenia wynikające z warunków geologiczno-górniczych,
m.in.:  obszary  płytkiego  kopalnictwa  do  głębokości  100m  (dawna  historyczna  eksploatacja
górnicza), uskok wraz z strefą wychodni, szyby  i szybiki pogórnicze;

4) w granicach obszaru płytkiego kopalnictwa do głębokości 100m zakazano stosowania rozwiązań
w zakresie odprowadzania wód lub ścieków opartych na rozsączaniu w ziemi wód opadowych
i roztopowych lub podczyszczonych ścieków (m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie
chłonne  lub  drenaże)  –  zapis  służy minimalizowaniu  zagrożeń  związanych  z  wypłukiwaniem
gruntu,  prowadzącym  do  zmniejszenia  jego  nośności,  potęgując  zagrożenie  uaktywnienie
deformacji nieciągłych (zapadlisk) oraz reaktywacji wyrobisk mających połączenie z powierzchnią.

Potrzeby osób niepełnosprawnych uwzględnia się w zakresie wymogów kształtowania przestrzeni
publicznej (zagospodarowywanie terenów w sposób zapewniający bezpieczne warunki przebywania
i przemieszczania się osób niepełnosprawnych) oraz  zapewnienia miejsc na parkowanie pojazdów
zaopatrzonych  w  kartę  parkingową.  Wszelkie  inne  wymogi  potrzeb  osób  niepełnosprawnych
wynikają z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy Prawo budowlane.

5.     Walory ekonomiczne przestrzeni. Rozwiązania przyjęte w planie wykorzystują walory ekonomiczne
przestrzenni,  w sposób adekwatny do istniejących uwarunkowań, w szczególności  uwzględniając
kontekst dziedzictwa kulturowego, podkreślającego prestiżowe znaczenie obszaru oraz biorąc pod
uwagę atrakcyjne położenie terenów eksponowanych od strony drogi krajowej o ponadregionalnym
znaczeniu (autostrada A4). Biorąc pod uwagę położenie obszaru (bezpośrednie sąsiedztwo tkanki
śródmiejskiej,  dogodne  warunki  obsługi  komunikacyjnej,  w  tym  transportu  publicznego,  oraz
uzbrojenia  terenu)  ustalenia  planu  zmierzają  do  podniesienia  walorów  ekonomicznych  poprzez
aktywizację  i  zwiększenia  potencjału  inwestycyjnego  terenów  dotychczas  zagospodarowanych
ekstensywnie  lub  niezagospodarowanych  (teren  dawnego  stadionu  piłkarskiego  oraz  obszar
zasypanego wyrobiska poeksploatacyjnego iłów). Należy podkreślić, iż celem planu nie jest jedynie
uzyskanie  jak  najwyższych  korzyści  ekonomicznych  wynikających  z  ustalonego  w  planie
przeznaczenia  i  efektywnego  zagospodarowania  terenu,  ale  także  ochrona  ładu  przestrzennego
poprzez  rozdzielenie  funkcjonalne  poszczególnych  przeznaczeń  oraz  kontrolowane  kształtowanie
zabudowy, w tym jej intensywności, wraz z zagospodarowaniem terenu zapewniającym odpowiedni
udział zieleni.

6. Prawo własności. Sporządzając projekt planu uwzględniono prawa nabyte właścicieli nieruchomości,
w tym wynikające z  istniejącego użytkowania  lub dotychczasowego przeznaczenia  na podstawie
obowiązujących  planów  miejscowych  przyjętych  w  latach  wcześniejszych.  Zgodnie  z  ustawą
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o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (art. 6)  ustalenia  planu miejscowego kształtują,
wraz z  innymi  przepisami,  sposób wykonywania  prawa własności  nieruchomości.  Przyjęto także
założenie  ograniczania  do  niezbędnego  minimum  przeznaczenia  na  cele  publiczne  terenów
prywatnych oraz zapewnienia możliwości dotychczasowego użytkowania.

7.     P  otrzeby  obronności  i  bezpieczeństwa  państwa nie  są  związane  z  koniecznością  przeznaczenia
w obszarze  planu  terenu  służącego  tym  potrzebą.  Bezpośrednio  potrzeby  te  wiążą  się
z uwzględnieniem  granic  terenu  zamkniętego  wyznaczonego  dla  ochrony  obiektów  szczególnie
ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa – w obrębie terenu zamkniętego plan nie określa
żadnych  regulacji.  Natomiast  pośrednio  potrzeby  te  dotyczą  także  zapewnienia  warunków
bezpiecznego funkcjonowania lotniska Katowice-Muchowiec, które może być wykorzystywane na
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

8. P  otrzeby interesu publicznego należy rozpatrywać  nie  tylko  w kontekście  realizacji  konkretnych
inwestycji  celu  publicznego  wynikającego  z  realizacji  zadań  własnych  gminy,  ale  również
w kategorii potrzeb ogółu społeczeństwa, w tym potrzeb przyszłych użytkowników i mieszkańców.
Częściowo  pokrywają  się  więc  z  wyżej  opisanymi  potrzebami  w  zakresie  ochrony:  ładu
przestrzennego (pkt 1), środowiska (pkt 2), dziedzictwa kulturowego i zabytków (pkt 3), zdrowia
oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia (pkt 4), których ochrona leży również w interesie publicznym.
Ustalenia planu zabezpieczają także realizację inwestycji celu publicznego w zakresie terenów dróg
publicznych, wyznaczonych w oparciu o istniejący układ drogowy. Ponadto regulacje planistyczne
dążą do ukształtowania stosownych połączeń pieszych i rowerowych wewnątrz obszaru  pomiędzy
ulicami  Ceglaną,  Zgrzebnioka,  Kościuszki  i  Meteorologów,  a  także  dają  możliwość  realizacji
w każdym  terenie  komunikacji  pieszej  i  rowerowej.  Zapewniono  utrzymanie  i  możliwość
kształtowania  nowych,  niezbędnych  budynków  użyteczności  publicznej,  w  szczególności  usług
publicznych  i  o  charakterze  społecznym,  w  tym  o  ponadlokalnej  randze,  w  zakresie  terenów
zabudowy  usług  publicznych  (UP)  i  usług  zdrowia  (UZ)  oraz  usług  sportu  i  rekreacji  (US).
Zachowano tereny zieleni  urządzonej  (ZP) oraz określono (na niektórych terenach) strefy zieleni
wymagającej  ochrony  i  ukształtowania,  jako  tereny  ogólnodostępne  o  funkcji  rekreacyjnej
i wypoczynkowej  podnoszące  jakość  życia  mieszkańców.  W  interesie  publicznym  jest  również,
kierowanie  się  skutkami  finansowymi  dla  miasta,  w  tym  racjonalizacja  ewentualnych  kosztów
związanych z ustaleniami planu miejscowego.

9. P  otrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej są w planie zapewnione poprzez możliwość
sytuowania  infrastruktury  technicznej  w  każdym  terenie  w parametrach  niezbędnych  dla
prawidłowego uzbrojenia  terenów oraz  w sposób umożliwiający użytkowe wykorzystanie  terenu
zgodnie z przeznaczeniem.  Wykluczono jedynie urządzenia i instalacje wytwarzające z odnawialnych
źródeł energię o mocy przekraczającej 100kW oraz wykorzystujących energię biogazu i siłę wiatru do
wytwarzania  energii,  z  wyjątkiem  mikroinstalacji.  Obsługę  terenów  w  zakresie  infrastruktury
technicznej  określa  się,  zakładając  przyjęcie  rozwiązań,  które  są  technicznie  i  ekonomicznie
uzasadnione  –  dotyczy  w  maksymalnym  stopniu  wykorzystania  istniejącej  w  obszarze  planu
i w otoczeniu  sieci  wodociągowej,  kanalizacyjnej,  ciepłowniczej,  elektrycznej  czy  gazowej.
Dopuszczono  stosowanie  indywidualnych  rozwiązań  służących  obsłudze  technicznej,  przy  czym
w obszarach  płytkiego  kopalnictwa  do  głębokości  100m  (możliwe  skomplikowane  warunki
gruntowe)  zakazano  oczyszczalni  przydomowych  oraz  systemów  rozsączających  wody opadowe
i roztopowe (ograniczanie  zagrożeń  w  zakresie  zmniejszenia  nośności  gruntu  i  uaktywnienia
zapadlisk oraz przenikania zanieczyszczeń do gruntu i wód).

10. Zapewnienie  udziału  społeczeństwa  w  pracach  nad  planem  miejscowym,  w  tym  przy  użyciu
środków  komunikacji  elektronicznej,  rozpoczęło  się  wraz  z  ogłoszeniem  i  obwieszczeniem
o przystąpieniu do sporządzenia planu z dnia 08.01.2019 r. z możliwością składania wniosków do
dnia  29.01.2019 r.  W  dalszej  procedurze  udział  społeczeństwa  zostanie  zapewniony  poprzez
ogłoszenie  i  obwieszczenie o  terminie  wyłożenia  do  publicznego  wglądu  projektu  planu
miejscowego  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko,  wyznaczając  termin  dyskusji
publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w planie oraz termin składania uwag do projektu planu.
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Wszystkie ogłoszenia i  obwieszczenia zostały zamieszczone w prasie i  internecie (w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice) oraz na tablicach ogłoszeń. 

11. Zachowana została jawność i przejrzystość procedury planistycznej, która prowadzona jest zgodnie
z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą
z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji  o środowisku i  jego ochronie,  udziale
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko,
w szczególności  przy zachowaniu  form informowania  społeczeństwa  oraz  kontaktu  z  organami
uzgadniającymi i opiniującymi plan lub innymi niezbędnymi instytucji.

12. Potrzeba  zapewnienia  odpowiedniej  ilości  i  jakości  wody,  do  celów zaopatrzenia  ludności,  nie
zależy w sposób bezpośredni od ustaleń planu miejscowego. Obszar planu posiada dostęp do sieci
wodociągowej, a ustalenia planu nie ograniczają możliwości rozbudowy i modernizacji tej sieci.

II. Art. 1, ust. 3 (Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania
i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci
wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian
w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne).

Interes publiczny i interes prywatny wyważono, kierując się koordynacją działań wynikających
z uwzględnienia wymogów, o których mowa w pkt I.

Interes prywatny uwzględniany jest głównie w ramach ochrony prawa własności (wyżej pkt
I.7),  w  tym  w  ramach  ochrony  istniejącego  stanu  zagospodarowania  terenu.  W  sporadycznych
przypadkach jest on ograniczony wymogami ochrony ładu przestrzennego (wyżej pkt I.1) i dziedzictwa
kulturowego  (wyżej  pkt  I.3).  Potrzeby  interesu  prywatnego  wynikają  głównie  z  zamierzeń
inwestycyjnych właścicieli nieruchomości. Oprócz tych potrzeb, które związane są z dotychczasowym
użytkowaniem lub realizowane są na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych, wyodrębnić
należy te, które zgłaszane są w formie wniosków i uwag do planu. Dotyczą one głównie zmiany ustaleń
obowiązujących planów miejscowych w celu dopuszczenia nowych zamierzeń inwestycyjnych.

Ważnym interesem publicznym jest przyjęcie aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, co gwarantuje ustanowienie racjonalnych warunków i zasad
kontrolowanego  przeznaczenia,  zagospodarowania  i  zabudowy.  Jednym  z  założeń  do  planu  było
ograniczenie  do  niezbędnego  minimum przeznaczenia  na  cele  publiczne  terenów prywatnych  oraz
zapewnienie możliwości dotychczasowego użytkowania terenu, oraz możliwości zabudowy wynikające
z obowiązującego stanu prawnego (ustalenia planów obowiązujących i decyzje administracyjne).

Rozpatrując prywatne postulaty zgłaszane do planu, kierowano się przede wszystkim polityką
przestrzenną miasta ustaloną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Dokument ten opracowany został przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju w skali całego
miasta,  w tym zapewniając  równowagę  pomiędzy interesem prywatnym a  publicznym,  biorąc  pod
uwagę  możliwości i potrzeby rozwoju miasta, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych
i społecznych.  Potrzeby  interesu  publicznego  należy  bowiem  rozpatrywać  nie  tylko  w  kontekście
realizacji zadań własnych gminy czy konkretnych inwestycji celu publicznego, ale również w kategorii
potrzeb  ogółu  społeczeństwa,  mieszkańców  i  innych  użytkowników  korzystających  z  przestrzeni
miasta.  Te  ogólne  potrzeby dotyczyć  mogą  zapewnienia  ładu  przestrzennego,  ochrony środowiska,
przyrody, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego czy wymogów kształtowania przestrzeni publicznych.
Wyrazem tak rozumianych ogólnych potrzeb publicznych jest  właśnie polityka przestrzenna miasta
określona w studium. Jedną z nadrzędnych zasad tej polityki jest wieloaspektowa analiza uwarunkowań
przestrzennych, zwłaszcza potencjalnych skutków i zagrożeń, które mogą być podstawą ograniczania
interesu  prywatnego  na  korzyść  ogólnego  interesu  publicznego,  w  tym rozumianego  jako  dbałość
o kształtowanie przestrzeni miasta.

W  większości  przypadków  ustalenia  planu  nie  pogarszają  możliwości  zainwestowania
wynikających z ustaleń obowiązujących planów (z wyjątkiem terenów ogrodów działkowych, które na
podstawie  dotychczasowego przeznaczenia  mogą  być  wykorzystane  pod zabudowę usługową)  oraz
uwzględniają  zwiększenie  potencjału  inwestycyjnego  wynikającego  z  kierunków zagospodarowania
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określonych  w  studium  –  zapewniona  została  równowago  pomiędzy  interesem  prywatnym
a publicznym.  Pewne  ograniczenia  w możliwości  wykorzystania  terenu  wynikają  wprost  z  ustaleń
studium  (m.in.  nieprzekraczalne  wskaźniki  i  parametry  intensywności  zabudowy,  zapewnienie
minimalnej  powierzchni  biologicznie  czynnej,  wskaźniki  parkingowe).  Występują  przypadki,  gdzie
potrzeby  interesu  prywatnego,  związane  z  większym  (w  stosunku  do  dotychczasowych  ustaleń)
wykorzystaniem  na  wnioskowane  cele  (głównie  mieszkaniowe  wielorodzinne  lub  mieszkaniowo-
usługowe, zmieniając część dotychczasowego przeznaczenia w obowiązujących planach), nie mogą być
uwzględnione  w  całości  (zgodnie  z  intencją  wnioskujących).  Udział  zabudowy mieszkaniowej  dla
przedmiotowego  obszaru  planu  może  stanowić  nieprzekraczalny  wymiar  przestrzenny  określony
w studium,  które  równoważy  potrzeby  mieszkaniowe  w  skali  całego  miasta.  Stąd  w  niektórych
przypadkach,  część nieruchomości,  która  nie może być przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną,  przeznacza  się  na  potrzeby zieleni  izolacyjnej.  Zieleń  ta  pełni  (pośrednio)  funkcje
związane z ogólnym interesem publicznym: izolacja sąsiadujących funkcji o odmiennym charakterze
(m.in. terenów sportu i rekreacji od terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) oraz ochrona
istniejącego  ukształtowania  terenu  (m.in.  zbiornik  wodny,  który  może  stanowić  element  zieleni
rekreacyjnej  oraz pełnić  funkcje  retencyjne,  zbierając i  zatrzymując część wód opadowych,  co jest
ogólnym interesem użytkowników terenów przyległych).

Ograniczenie interesu prywatnego wynika również z ochrony publicznych potrzeb związanych
z przebiegiem strategicznej  infrastruktury technicznej  (tranzytowe  sieci  gazowe)  oraz  komunikacyjnej
(ograniczenia w wykorzystaniu terenów przy autostradzie A4), co przekłada się na mniejsze możliwości
inwestycyjne nieruchomości  przyległych.  Ważną potrzebą publiczną jest  także zapewnienie warunków
bezpiecznego  funkcjonowania  lotniska  Katowice-Muchowiec.  Sprowadza  się  to  przede  wszystkim do
określenia wysokości zabudowy dla poszczególnych terenów przy uwzględnieniu ograniczeń określonych
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska. Ustalenia wysokości zabudowy wyższej niż wynika z ograniczeń
lotniczych,  akceptowane  jest  tylko  dla  terenów,  gdzie  na  podstawie  analizy  istniejącej  wysokości
zabudowy,  znajdują  się  już  budynki  wyższe  niż  aktualnie  obowiązujące  ograniczenia,  lub  wydano
wcześniej  stosowne  zgody na  sytuowanie  takich  obiektów.  Przy czym dopuszczenie  to  jest  możliwe
wyłącznie  na  mocy  przepisów  prawa  lotniczego,  po  udzieleniu  zgody  Prezesa  Urzędu  Lotnictwa
Cywilnego (zgodnie z art. 87 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze).

III. Art.  1,  ust.  4 (w  przypadku  sytuowania  nowej  zabudowy,  uwzględnienie  wymagań  ładu
przestrzennego,  efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni
następuje poprzez):

1. Kształtowanie  struktur  przestrzennych,  przy  uwzględnieniu  dążenia  do  minimalizowania
transportochłonności  układu  przestrzennego. Przedmiotowy  obszar  planu  charakteryzuje  się
dogodnym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  w  zakresie  istniejących  dróg  publicznych
o ogólnomiejskim  znaczeniu  wraz  z  dogodnie  rozwiniętym  transportem  publicznym,  co  spełnia
zasadę minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego.

2. Lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne
wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu. Możliwość
bezpośredniego  (maksymalnego)  wykorzystania  publicznego  transportu  zbiorowego  w  obszarze
planu gwarantuje przebieg linii autobusowych  wzdłuż ul. Ceglanej, Wita Stwosza i Meteorologów,
oraz linii tramwajowych wzdłuż ul. Kościuszki.

3. Zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów
gwarantują  wyznaczone  w planie  tereny dróg publicznych,  w liniach  rozgraniczających,  których
mogą być realizowane potrzeby ruchu pieszego i rowerowego. Dodatkowo  regulacje planistyczne
określają konieczność zapewnienia połączeń pieszych i  rowerowych wewnątrz obszaru  pomiędzy
ulicami  Ceglaną,  Zgrzebnioka,  Kościuszki  i  Meteorologów,  w ramach wyznaczonych na  rysunku
planu stref ruchu pieszego i rowerowego wymagającego ukształtowania.  Ponadto w każdym terenie
dopuszcza  się  wszelkiego  rodzaju  komunikację  pieszą  i  rowerową  niezbędną  dla  zachowania
powiązań przestrzennych między poszczególnymi częściami obszaru planu i miasta.
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4.  Dążenie do planowania i  lokalizowania nowej zabudowy,  na obszarach o w pełni  wykształconej
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej – w całości obszar
planu, obejmujący część jednostki osadniczej „Brynów cześć wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka”,
uznaje  się  za  obszar  o  w  pełni  wykształconej  zwartej  strukturze  funkcjonalno-przestrzennej,
w granicach  którego,  w  oparciu  o  wysoki  stopień  wyposażenia  w  infrastrukturę  komunikacyjną
i techniczną, uzupełnia się istniejącą zabudową o nowe funkcje usługowe i mieszkaniowe.

Ustalenia  planu są  zgodne  z  wynikami  analizy,  o  której  mowa  w art.  32  ust.  1  ustawy
o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  wraz  z  uchwałą  nr  LIII/1083/18  Rada  Miasta
Katowice z dnia  1  marca  2018  r.  w  sprawie  aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Katowice  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego  miasta  Katowice.  Załącznikiem  do  przyjętej  uchwały  jest  „Analiza  zmian
w zagospodarowaniu  przestrzennym miasta  Katowice”.  Wnioski  wynikające  z  analizy potwierdzają
zasadność  sporządzenia  przedmiotowego  planu  –  obszar  znajduje  się  w  wyznaczonej  na  potrzeby
analizy „Strefie  Buforowej  A”,  gdzie  uzasadnione jest  prowadzenie  w pierwszej  kolejności  działań
planistycznych  w obrębie  Brynowa  w celu  zwiększenia  możliwości  inwestycyjnych  dla  zabudowy
mieszkaniowej.  Analiza,  wskazując  potrzebę  realizacji  planów,  stawia  główny  cel:  „ograniczenia
rozpraszania  zabudowy,  koncentrację  zainwestowania  i  dostosowanie  zagospodarowania  i  form
obiektów do wymogów krajobrazu i otoczenia”.

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy, wykazany został w prognozie skutków
finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w której oszacowano
możliwe  dochody,  jak  i  wydatki  wynikające  z  ustaleń  planu.  W ocenie  skutków finansowych  nie
powinny  być  uwzględniane  skutki  wynikające  z  obowiązującego  stanu  formalnego  (przewidziane
w dotychczas obowiązującym planie) i faktycznego (np. istniejące użytkowanie oraz drogi, które mogą
podlegać  modernizacji),  a  także  koszty  inwestycji,  które  mogłyby  być  zrealizowane  zgodnie
z obowiązującymi  przepisami  również  przy  braku  planu.  Wpływ  na  finanse  publiczne  po  stronie
przychodów związany jest  ze zmianą wartości  nieruchomości  (jednorazowa  opłata z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości) oraz wzrostem wielkości podatków (przychody roczne). Po stronie wydatków
należy wymienić koszty rozbudowy infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociągi). Natomiast za
utratę potencjalnych korzyści należy uznać zmniejszenie wartości nieruchomości gminnych (utrzymanie
terenów ogrodów działkowych).

Procedura  formalno-prawna sporządzenia  planu  miejscowego  rozpoczęta  w  2018  roku
prowadzona  jest  na  podstawie  ustawy z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945). Natomiast na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008
r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),
prowadzona jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Rozwiązania projektu planu są zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (II edycja) przyjętego uchwałą nr XXI/483/12 Rady
Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.
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